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Beste welpen, 

 
 
Tussen alle coronaregels door duiken we gewoon iedere week de jungle 

in. Lekker met z’n allen leuke dingen doen! Dit seizoen doen iedere eerste 
zaterdag van de maand de jongere scouts met ons mee en zijn weer even 

WeSco’s. 
 
 

5 september Seizoensstart 
12 september Wat mag (als WeSco’s) 

19 september De jungle inkijken 
26 september Insektenhotel maken 
 

 
3 oktober  Smokkelen in het Gadrabosje (als WeSco’s) 

We openen en sluiten op de parkeerplaats van het 
Gadrabosje aan de Vroonweg 

10 oktober  In de knoop 

17 oktober  Geheimtaal 
24 oktober  Herfstvakantie, geen opkomst 

31 oktober  Junglesafari 
 

 
7 november Natuurwerkdag, met de scouts, explo’s en rovers 
14 november Recordjacht 

21 november Bakken in de dutch oven  
28 november Dierenspotten in de boswachterij 

We openen en sluiten op de parkeerplaats aan de 
Adriaan v/d Weijdeweg 
 

 
5 december Sinterklaasspel (als WeSco’s) 

12 december Dahinda’s verjaardag 
19 december Kerstvakantie, geen opkomst 
26 december Kerstvakantie, geen opkomst 

 
 

2 januari  Kerstvakantie, geen opkomst 
9 januari  Nieuwjaarsopkomst, met de scouts, explo’s en rovers 
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Graag zien we jullie iedere week weer van 13.00 tot 15.00 uur in scoutfit 

bij het clubhuis. Vertel alles en iedereen over wat we doen en nodig ze uit 
mee te komen doen! Wordt jouw introducé lid, kan het jou ook nog een 
buddybatch opleveren. 

 
Mocht je een keer niet kunnen komen, laat het ons dan even weten, liefst 

al een dag voor de opkomst. Van bijzondere opkomsten sturen we steeds 
apart bericht met meer informatie. Kijk ook eens op onze site en volg ons 
op Facebook, Twitter en Instagram. 

 
 

Groeten van de leiding, 
 
 

Marcel Blom  Hogezoom 3-05  0111-852879 / 06-12020974 
Richard Klapwijk Boomgaardwekken 10 06-50205667 
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